
 

 

R O Z H O D N U T I E  

č. 1/2019 

Spoločnosti ABC, s.r.o.  

(ďalej aj len „spol. ABC, s.r.o.“ alebo „Zamestnávateľ“) 

o organizačných zmenách  

 

Spoločnosť ABC, s.r.o., sídlo: Bratislavská 22, 811 01 Bratislava, IČO:  11 111 111, zápis: 

Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11111/B, zast.: Ing. Peter Ženatý – 

konateľ (ďalej v texte len „Zamestnávateľ“), v mene ktorej koná konateľ Ing. Peter Ženatý, 

rozhodla dnešným dňom o nasledovnej organizačnej zmene, o nadbytočnosti pracovnej 

pozície – xxxxxxxxx.  

 

S cieľom zabezpečenia väčšej efektívnosti podnikania, efektívnosti práce a optimalizácie 

nákladov xxxxxxxxx Zamestnávateľa dnešným dňom rozhodla zrušiť ku dňu 31.10.2019 

pracovnú pozíciu xxxxxxxxx. Dôvodom tejto zmeny v organizačnej štruktúre zamestnancov 

je najmä zníženie stavu zamestnancov z počtu 56 zamestnancov na 55 zamestnancov na danej 

pracovnej pozícii s cieľom zabezpečiť väčšiu efektívnosť organizácie práce v rámci 

Zamestnávateľa a väčšej optimalizácie nákladov.   

 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu na uvedenej pracovnej pozícii, bude na základe 

pracovnej zmluvy v znení neskorších dohôd o zmene pracovnej zmluvy v súlade 

s ustanovením § 63 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov ponúknutá iná preňho vhodná práca, v prípade ak Zamestnávateľ má k dispozícii 

inú vhodnú prácu,  na ktorú spĺňa zdravotné a profesijné predpoklady, a to v mieste, ktoré 

bolo dohodnuté ako miesto výkonu jeho práce v zmysle ponukového listu, ktorý je prílohou 

tohto rozhodnutia.  

 

Pre prípad neprijatia tejto ponuky zamestnancom alebo nemožnosti ponúknutia inej vhodnej 

práce pre zamestnanca sa Zamestnávateľ rozhodol, že s týmto bude ukončený pracovný 

pomer, pretože zamestnávateľ nemôže naďalej zamestnancovi prideľovať prácu podľa 

pracovnej zmluvy.  

 

Pracovný pomer so zamestnancom bude ukončený výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. b) zák. 

č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení.   

 

V Bratislave, dňa 26.08.2019 

 

______________________ 

ABC, s.r.o 

     zast.: Ing. Peter Ženatý – konateľ            

 

Prílohy: 

1/ Príloha č. 1 – Ponuka vhodnej práce  

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Ponuka vhodnej práce : 

 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bordin&MENO=Giovanni&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bordin&MENO=Giovanni&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bordin&MENO=Giovanni&SID=0&T=f0&R=0


 

 

 

ABC, s.r.o., sídlo: Bratislavská 22, 811 01 Bratislava, IČO:  11 111 111, zápis: Okresným 

súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11111/B, zast.: Ing. Peter Ženatý – konateľ 

 

 

 

        Jozef Hladný 

        Jána Múdreho 24 

811 01 Bratislava  

    

  

V Bratislave, dňa 26.08.2019 

 

 

PONUKA VHODNEJ PRÁCE  

S poukazom na ust. § 63 ods. 2 písm. a)  Zákonníka práce  

 

Vážený pán Ing. Peter Ženatý,  

 

ako štatutárny zástupca zamestnávateľa ABC, s.r.o., Vám týmto písomným prejavom dávam 

na vedomie, že nemáme možnosť ponúknuť Vám inú vhodnú prácu na základe Vašej 

kvalifikácie a Vášho vzdelania, keďže Vaše pracovné miesto xxxxxxxxx bolo na základe 

Rozhodnutia č. 1/2019 o organizačných zmenách zo dňa 26.08.2019 zrušené s účinnosťou ku 

dňu 31.10.2019.    

  

 

______________________ 

ABC, s.r.o 

     zast.: Ing. Peter Ženatý – konateľ            

 

 

Zamestnanec vyššie uvedený ponukový list osobne prijal dňa ............................ .  

 

 

        ______________________ 

        Jozef Hladný, zamestnanec 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bordin&MENO=Giovanni&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bordin&MENO=Giovanni&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bordin&MENO=Giovanni&SID=0&T=f0&R=0

